
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2008/001094

ACÓRDÃO Nº. : 442/2010
PROCESSO Nº. : 2008/6990/500170
REEXAME NECESSÁRIO : 2.767
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : F J S TERRA FÉRTIL AGROPECUARIA LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.053.607-3

EMENTA: Omissão de Saídas. Emissor de Cupom de Fiscal. Saídas Diferidas para 
Produtor Rural. Comprovação Parcial do Destinatário – Excluídas da exigência do 
imposto as operações comprovadamente diferidas realizadas para produtor rural. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração 2008/001094 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 13.285,24 (treze 
mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), R$ 16.282,27 
(dezesseis mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos), R$ 5.588,08 
(cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oito centavos), referente parte dos 
campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os 
valores de R$ 32.738,54 (trinta e dois mil, setecentos e trinta e oito reais e cinqüenta 
e quatro centavos), R$ 44.155,94 (quarenta e quatro mil, cento e cinqüenta e cinco 
reais e noventa e quatro centavos), R$ 26.651,27 (vinte e seis mil, seiscentos e 
cinqüenta e um reais e vinte e sete centavos), referente parte dos campos 4.11 a 
6.11, respectivamente. O COCRE conheceu e negou provimento ao Recurso 
Voluntário. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e 
Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 02 dias do mês de 
dezembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
138.701,34 (cento e trinta e oito mil, setecentos e um reais e trinta e quatro 
centavos), referente a venda de mercadorias com diferimento através do ECF, já 
reduzida a base de cálculo em 29.41%, relativo ao exercício de 2001 a 2003, 
lançados nos contextos 4 a 6 respectivamente, constatado por meio do 
levantamento comparativo de saídas registradas com documentário emitido. 
Presente auto de infração emitido em substituição ao AI numero 2003/002659, 
julgado nulo.
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A autuada não foi intimada porem comparece aos autos com impugnação, 
alegando que o ECF não possuía campo disponível para o lançamento e 
identificação do produtor rural, ato este que inviabilizou a identificação dos mesmos 
e, também, diz que o numero do ECF lançado não corresponde exatamente ao 
numero do cupom fiscal, pois a numeração corresponde ao mapa resumo de caixa 
ECF, ao final, pede pela improcedência do auto de infração.

Em despacho de folhas 356, a julgadora de primeira instância solicita o envio 
dos autos à assessoria técnica para o cotejamento entre as informações constantes 
do Levantamento Comparativo da Saídas Registradas com o Documentário Emitido 
e os documentos juntados aos autos pela autuada.

Às folhas 357/371, a assessora técnica refaz cálculos e emite parecer 
conclusivo.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 13.285,24; R$ 16.282,27 e R$ 5.588,08, com as penalidades 
sugeridas e absolvendo os valores de R$ 32.738,54 parte do campo 4.11; R$ 
44.155,94, parte do campo 5.11 e R$ 26.651,27 parte do campo 6.11.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte apresentou recurso voluntário 
tempestivo com as mesmas alegações da impugnação.

Em nova manifestação a Representação Fazendária recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo resta claro que razão em parte 
assiste ao contribuinte, uma vez que em todos os exercícios fiscalizados ocorreram
divergências entre os valores exigidos e os efetivamente devidos, divergências estas 
comprovadas quando da análise dos documentos trazidos aos autos pelo 
contribuinte, que comprovam que parte das mercadorias saiu com o beneficio do 
diferimento, uma vez que comprovadamente saíram para o produtor rural.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, para julgar procedente em parte o auto de infração 2008/001094 
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e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$ 13.285,24 (treze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), 

R$ 16.282,27 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e sete 
centavos), R$ 5.588,08 (cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oito centavos), 
referente parte dos campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e 
improcedente os valores de R$ 32.738,54 (trinta e dois mil, setecentos e trinta e oito 
reais e cinqüenta e quatro centavos), R$ 44.155,94 (quarenta e quatro mil, cento e 
cinqüenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), R$ 26.651,27 (vinte e seis mil, 
seiscentos e cinqüenta e um reais e vinte e sete centavos), referente parte dos 
campos 4.11 a 6.11, respectivamente. Conheço e nego provimento ao Recurso 
Voluntário.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
14 dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


